
 
Ficha de Inscrição do 17º Prêmio Expressão de Ecologia 

 
OBS: Apresentação obrigatória na primeira página do case 

 
 
Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: RodoNorte Concessionária de Rodovias Integradas SA 
c) Setor/Atividades: Serviços / concessão de rodovias 
d) Endereço: R Afonso Pena, 87 - Vila Estrela, Ponta Grossa- PR, 84040-170. 
e) Telefone geral: 42 3220-2900 
f) Número de colaboradores: 700 
g) Nome do responsável pela inscrição: Simone Suzzin 
h) E-mail do responsável pela inscrição: simone.suzzin@grupoccr.com.br 
i) Telefone do responsável pela inscrição: 42 3220-2927 
j) Nome do responsável pelo projeto: Rubia Galvão 
k) E-mail do responsável pelo projeto: rubia.galvao@grupoccr.com.br 
l) Cargo do responsável pelo projeto: 40 horas semanais 
 
Informações financeiras 
a) Receita anual 2008 - em R$: 315.813.000,00 
b) Faturamento com exportações em 2008 - em R$: Não informado 
c) Total de investimento em meio ambiente (% da receita anual): 2% 
d) Investimento total com o projeto - em R$: R$ 100.000,00 
 
 
Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria:  Reciclagem 
b) Título: Projeto Socioambiental SacoLona 
c) Número de funcionários renumerados: 70 
d) Número de voluntários: 5 
e) Quantas pessoas já foram beneficiadas: 80.000 
f) Parceiros: Nenhuma empresa parceria apoia financeiramente, apenas com o 
repasse de matéria-prima. 
g) Resumo do case: O projeto sócio-ambiental SacoLona consiste no 
reaproveitamento das lonas utilizadas para a comunicação visual (outdoor, 
banners, etc) com os motoristas que trafegam pelas rodovias paranaenses em 
produtos ecologicamente corretos. Atualmente, são mais de 60 itens produzidos 
com o reaproveitamento das lonas, como sacolas retornáveis, bolsas customizadas, 
aventais, estojos, nécessaires, entre outros. A concessionária CCR RodoNorte, e 
outras empresas parcerias, repassam as lonas para a Associação para a Produção 
de Sacolas Retornáveis (Aprosar), que transforma a matéria-prima em geração de 
emprego e renda para cerca de 70 costureiras da região de Ponta Grossa. A 
iniciativa desenvolve o empreendedorismo e ajuda a preservar os recursos 
naturais, além de reduzir a utilização de sacolas plásticas. 
h) Descreva outras boas práticas adotadas: Realização dos projetos "Parto 
Humanizado" (estímulo à redução da mortalidade infantil), "Sou Sangue Bom" 
(estímulo à ação voluntária de doação de sangue). "Estrada para a Saúde" (de 
atenção à saúde dos motoristas de caminhão), "Viva Coração" (que ensina a 
população sobre primeiros socorros. 
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� Nas rodovias, a comunicação com usuários 
é disponibilizada através de 141 estruturas 
que utilizam 274 lonas, em diversos formatos 
e tamanhos.
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� A cada três meses, em média, as informações são 
renovada. E as lonas, substituídas.

� Por ano, a comunicação com usuário consome, em 
média, cerca de 5 toneladas de lonas.
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O que fazer com as lonas inservíveis?
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�uma única sacola plástica leva até 450 anos para se desintegrar na 
natureza.
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� O Projeto SacoLona teve início em agosto de 2008 
com 14 profissionais e uma produção mensal de 
apenas 100 itens.

UM ANO DEPOIS:

� O número de costureiras dobrou, passando para 30 
profissionais associadas;

� A produção e comercialização dos produtos saltou 
para 3,5 mil itens por mês;

� O projeto ganhou uma estilista exclusiva para 
customização dos produtos; 
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� O projeto SacoLona tem loja própria para exposição 
e comercialização dos produtos;

� Administração é responsabilidade da Aprosar;

� A rede Tozetto, com 04 supermercados em Ponta 
Grossa, foi o primeiro parceiro comercial, ampliando a 
exposição e a venda dos produtos.

� Os produtos SacoLona já são vendidos em outros 
Estados.



� Os preços variam entre R$ 5,00 e R$ 30,00.

� Os recursos são destinados para investimentos na 
Associação, maquinários, capacitação profissional e 
remuneração das associadas;

� A campeão de vendas é a sacola para feira / 
mercado, representando metade da produção;
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� Logomarca / Registro;

� Etiqueta dos produtos;

� Cartão institucional;

� O processo de construção da marca incluiu criação:
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� MÍDIA RODOVIÁRIA

� TELEVISÃO

� RÁDIO

� JORNAIS

� REVISTAS

� SITES

INÍCIO DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO
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� Consultoria do Sebrae;
� Novo espaço, cedido pela Prefeitura, para corte e costura.
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� Seleção de 45 novas costureiras;
� Reunião sobre potencial do projeto e trabalho cooperado;
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� Aumentar o número de associadas;
� Fidelizar profissionais;



� AÇÕES PARA CONQUISTA DE NOVOS PARCEIROS / DOADORES 
DE LONAS INSERVÍVEIS.
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� Reunião com entidades 
de classe;

� Criação de rede de 
relacionamento;

� Nova campanha de mídia.
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� Campanha de mídia;

� Criação de Vitrines;

� Catálogo de produtos;

� Eventos  e Desfiles;

� SacoLona.com;

� Brindes



� Contribuir para a preservação dos recursos naturais;

� Destinar corretamente os resíduos sólidos;

� Contribuir para reduzir a utilização de sacolas plásticas;

� Contribuir para a geração de emprego e renda;

� Contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo;

� Estimular a reciclagem e outras ações que promovam a 
consciência ambiental coletiva;

� Ser reconhecida como uma empresa socialmente 
responsável, agregando valor à sua marca.
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� Com o desenvolvimento e envolvimento no 
projeto SacoLona, a CCR RodoNorte acredita:



Comunicação Social e Relações 
Institucionais - (42) 32 20 29 25 / 29 26


